
 
 

 

Advies Myria - Vaccinatiestrategie voor mensen in een precaire verblijfssituatie 

 

Doelgroep: mensen in precaire verblijfssituaties, mensen zonder papieren.  

Myria beschikt over onvoldoende informatie over de testingproblematiek, waardoor de scope van dit 

advies beperkt wordt tot het vaccinatiebeleid. 

De vaccinatiestrategie mag geen onderscheid maken op basis van nationaliteit noch op basis van de 

verblijfstitel. Ook mensen in onwettig of irregulier verblijf moeten toegang hebben tot de Covid-

vaccinatie. Dit is in het belang van de algemene volksgezondheid zowel als in het belang van de 

betrokken personen.  

Het is essentieel dat deze groep niet uit het oog verloren wordt bij de vaccinatie in de komende 

maanden. Mensen in een precaire verblijfssituatie leven vaak in precaire omstandigheden, dikwijls 

met verschillende personen of huishoudens samen. Ze wisselen noodgedwongen van woonst en 

werken in moeilijke (clandestiene) omstandigheden. Dit maakt hen kwetsbaar, ook voor Covid-

besmettingen.   

Door hun specifieke situatie hebben mensen in precaire verblijfssituaties moeilijker toegang tot de 

gezondheidszorg. Zij  hebben in principe slechts recht op Dringende Medische Hulp (DMH). Alhoewel 

deze groep in theorie toegang heeft tot de DMH, verloopt dit in de context van de Covid-pandemie in 

de praktijk veel moeilijker. Hun toegang tot gezondheidszorg is om tal van redenen nog beperkter dan 

voorheen. 

Bij de vaccinatiestrategie moeten deze obstakels in rekening gebracht worden.  

1) Toegankelijkheid van vaccinatie 

 

- Hervaccinatie of vaccinatie. Voor vaccinatieprogramma’s die onder meer mensen in precair 

verblijf op het oog hebben bij voorkeur werken met eenmalige-vaccinatie-schema’s;  

- De vaccinatie laten doorgaan op een voor mensen zonder papieren toegankelijke locatie, 

waar zij zich veilig kunnen voelen en geen risico lopen te worden aangehouden door de 

politie;  

- Bij vaccinaties op afspraak, garanderen dat afspraken via niet-digitale weg mogelijk zijn; 

- Vaccinatie mogelijk maken ook indien sommige gegevens van betrokkene niet kunnen 

worden doorgegeven, zoals verblijfsplaats, precieze geboortedatum,…; 

- Zowel het vaccin als de toediening ervan moeten gratis zijn voor deze doelgroep. En dit 

moet duidelijk op voorhand gecommuniceerd worden aan de betrokkenen. 

 

 

 

 

 

 



 
 

2) Informatie en communicatie 

 

- Een sterke en eenduidige communicatie zowel naar doorverwijzers, hulpverleners, 

betrokkenen zelf;  

- Een informatiecampagne voeren via verschillende kanalen waarbij de boodschap verspreid 

wordt dat niemand wordt uitgesloten van de vaccinatiecampagne;  

- Informatie ter beschikking stellen voor betrokkenen in klare taal en in verschillende talen; 

- Aan gespecialiseerde ngo’s  eenduidige informatie verstrekken, ook over de verwerking van 

de gegevens, de opties eenmaligheid of herhaaldelijkheid, .. en de financiële aspecten;  

- Bewijs van vaccinatie afleveren aan de betrokkenen; 

- Duidelijk communiceren dat de gegevensverwerking met respect voor privacy gebeurt en 

enkel voor doeleinden van de Covid-pandemie om de betrokkenen gerust te stellen, wat 

essentieel is voor een vertrouwenwekkende aanpak. 

 

3) Een vertrouwenwekkende aanpak 

 

- Betrokkenen moeten zich kunnen laten vaccineren zonder dat ze daarbij risico’s lopen 

omwille van hun precaire verblijfssituatie, nl. het risico te worden aangehouden en 

uitgewezen. Dit moet duidelijk gecommuniceerd worden naar hen toe en hun hulpverleners;  

- De gevraagde persoonsgegevens worden enkel aangewend voor doeleinden in het kader van 

de Covid-pandemie. De privacy van de betrokkenen moet bij de gegevensverwerking 

worden gerespecteerd;  

- Zeer belangrijk naar alle doorverwijzers, hulpverleners en de personen zelf toe: duidelijkheid 

verstrekken over de verwerking van de persoonsgegevens (onder meer over of het gebruik 

van ‘bis’- of ‘ter’-nummer). 

 

 


